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Betjening

Motorvognenes Bremse kan betjenes dels ved Hjælp af Trykluft gennem en Førerventil og dels ved Haandkraft gennem en Skrueeller Vægtstangsforbindelse.
Bremsetøjet benævnes den Del af Bremsen, der bes t 2. 9.r af
Bremseklodser ( Saaler og Sko )t Traverser,

Hæng e~ 0 , D 2 1 a~ce r t g

"flyvende" Vægtarme , Træk eg Forbindelsesstænge:r

SP.L t

Bremse8.ksler

og Kontravægt.
Bremsetøjet er ekvilibreret d.v.s.

indre ~t e t

d ~ p l ej 8 s .

at

alle Bremsekl(')dserne under Bremsnini al tid udøver lige stc,re 'l'ryk
med Hjulene uanset Bremsekledsernes forskellige Slid.
Bremsetøjet indstilles ved Hjælp af Indstillingshuller ( f
Værkstederne efter Hjulafdrejning eller efter Bremseklodsfornyelser)
og ved Hjælp af Indstillingsskruer ( i Driften efter Bremsekledssliddet) •
Pas Bivogne med Bremseregulator sker Indstillingen af Bremsetøjet automatisk.

Trykluftbremsen er en dels direkte, dels indirekte virkende
automatisk Eetkammerbremse.

c

At Bremsen er indirekte virkende vil sige,
at samtlige Bremseri Toget kan sættes i Funktien gennem Hovedledningen
ved Hjælp af Styreventilerne, idet der pa,a hver Vogn findes en mindre Beholder

(Hjælpeluftbeh~lder)

med Trykluft, hvorfra Luften til

Bremsecylinderen tages.
Fer den betjente M.torvogns Vedkcmmende er Bremsen tillige direkte virkende, idet man her gennem 1,ørerventilen kan lukke Luften
fra Hovedluftbeholderen direkte til Bremsecylinderen, udenem Styreventilen, ligesom man cgsaa direkte kan løse Motorvognens Bremse. Den
..--

direkte Bremsning

~f

Motorvegnen kan dog kun foretages samtidig med

en indirekte Bremsiling af saavel Motorvognen sem af Togets øvrige VogJi
ne, hvorimed den qirekte Løsning af Motorvognen kan fore t.ages uafhængigt af Togets øvrige Vogne ..

2.
:.J

At Bremsen er autqmatisk vil sige, at 9.en automatisk træder i Funktion i Tilfælde af T.gsprængning eller naar en af Togets NØdbremseventiler

aabn~s.

Anlæget deles i det følgende i den almindelige Vognudrustning, der er fælles for alle Vogne, og Motorvognens

særlige Ud-

rustning,der frembringer og regulerer Trykluften.

~en ~lmindelige_Vo~udrustning

Den almindelige V.gnudrustning er vist paa Plan I cg bestaar
af:
sammenkoblet med de tilst ø dende Vegne,

Hovedl~dningen,der

gaar gennem hele T.get.
Støvfangeren,der er indskudt paa Hovedledningen og

hindrer~
.,

at Urenheder fØres med Trykluften ind i Bremseapparaternel
Afspæ~ringshantn.

Hvis en enkelt Vogns Bremse koæmer i Uorde]

sættes denne ud af Funktion ved, at

Afspærrings~anen

luk-

kes.
styreventilen. Dennes Virkemaade vil blive forkla.ret nedenfor.
Lut; t

Hjælpe±2:.ftbeholderen, hverfra

den/~

der anvendes til Brems-

ning, tages.
Bremsec;ylinderen, gennem hvilken Bremseluftem Tryk overfØres til Bremsettjet.
1-

-Udligningsventilen.
- -- --.- Naar Bremsen ikke skal være tjenstklar,
udlign.;:;r( udblæser) man Trykleet i Hjæl.e-Iuftbeholderen gennem denne Ventil.
NØdb.remseventilen. Naar Fare indtræder, kan Fublikum aabne
denne, hvorved samtlige Bremser i Toget sættes i Virkscmhed.

3tyreventilen er vist skematisk paa Plan l.
I Styreventilen findes et Stempel K. der ved en

[ ~ dbringer

3.
kan bevæge Slæbeglideren S. og Tringlideren T. frem og tilbage.
Paa Grund af det lille Spillerum u. er Slæbeglideren S ikke 1
fast FerbindeIse med Stemplet K., hvilket derimod er Tilfældet
med Tringlideren T.
Der findes 4 Ledninger til eller fra Styreventilen ( jfr.
Plan I

) , nemlig:
lY til Hovedledningen
2) til fri Luft

3) til Bremsecylinderen
4) til Hjælpeluftbeholderen.

Stemplet K. og Gliderne S. og T, i styreventilen kan indtage de i Fig. a, b og c viste Stillinger, nemlig:
Fig. a

Fyld&- og Løsestillingen

"

b

Bremsestillingen

"

c

Bremseafslutningsstillingen.

Fllde- o~ 1Øs~~tillingen ( Fig. a )
Naar Bremsen skal gøres klar til Brug ,fylder ,man Hevedled-

nlngen med Trykluft, som da gennem Ledning l. vil strørrme ind i Rummet p aa venstre Side af K. og trykke dette over i Stillingen yderst
tilhØjre, Fylde-

o~ L ø ses~~~~in~en.

Luften gaar

.p U' ~.ermem

Fyldekalnal cn n. ind i Ventilen paa

den anden Side K. og videre gennem Ledning 4. til Hjælpeluftbehclderen, og naar Trykket i denne er lig Trykket i Hc,vedledningen, er
Hjælpeluftbeholderen fyldt op cg Bremsen er klar til Brug.
I denne Stilling af K. er endvidere Bremsecylinderen gennem
Ledning 3, Kanalen

EJ

og Ledning 2 i

F~rbindelse

med fri Luft, d.v.

s. at Bremsen i denne Stilling "løses".
~~§..lg;ringen - (

.

~nskes

Fig. b )

en Bremsning foretaget, lukker MotorfØreren ( ved

Hjælp af FØrerventilen p aa H(")t ervo gnen ) neget af Luften ud af
Hovedledningen, hvorved Trykket paa venstre Side af K. bliver mindre end Trykket paa højre Side af K., idet Luften ikke kan strømme
saa hurtigt gennem den snævre Fyldekanal n., som den lukkes ud af
Hovedledningen. FØlgen c ;.:, raf bliver, at St emrIet K. vil bevæge sig

4,
til venstre, tilligemed T., og naar K. er bevæget
ven~tre,

Stykk~u.

til

vil det ogsaa bevæge S. et lllle Stykke til venstre, saa-

ledes at Ventilens Stilling bliver Stm vist paa Fig. b.
I denne Stilling vil Luften fra Hjælpeluftbeholderen trænge gennem 4, 5 og 3 til Bremsecylinderen, Gg de. denne ved Slæbeglideren 8. nu er afspær'ret fra Forbindelsen gennem 2. til fri
Luft, vil Stemplet i Bremsecylinderen bevæge sig til venstre,
hverved en Bremsning indtræder. Luften fra Hjælpeluftbehclderen
vil

~.'(.

ll.live a t s trømme; over i Bremsecylinderen saalamge TrykJcet

er størst i Hjælpeluftbeholderen, og naar Trykket er ens, har man
naaet det største Bremsetryk der kan faas.
Dette BremsetrYk(LufttrYk ) er, da Luften i Hjælpeluftbeholderen 1m er fordelt over et større Rum - , end ved Bremsningens
Begyndelse, mindre end det cprindeltge

~J.' ryk

i Hjælpeluftbeholderen.

Ferudsætnipgen for at Stemplet K. forbliver i Stillingen
længst til venstre er, at der lukkes tilstrækkeligt megen Luft ud
af oHevedledningen.

Hvis Met,rfØreren kun lukker l.idt Luft ud af H.vedledninger.
vil der hurtigt være str7-lmmet saa

!l1('; ,JE !l

tuf t f'ra Hjælp e luftbeholde-

ren ttl Bremsecylinderen, at Trykket paa hlZ'·jre Side af X.
mindre

o~L,".. d

r

vil bliv

Trykket paa venstre Side, hvor°r.er K. eg Tringlideren T.

vil bevæge sig til højre, indtil der stødes an mod Slæbeglideren S.
d.v. s. et Stsfkke svarende ttl SrilIerummet u.
Tringlideren 7. lukker nu fer Kanalen 5, saaledes at der
ikke kan strømme mere Luft fra

Hjælpeluftbeholde~en

til Bremsecylim

deren; Trykket paa hrtjre Side af Stemplet K. vil derf or ikke reduceres yderligerescg Styreventilen indtager da den paa Fig. c. viste
Bremseafslutningsstilling, og i denne Stilling vil Gtyreventilen
blive saa længe Trykket i Hovedledningen ikke ændres.

Lukkes der i gen lidt Luft ud af H'l vedledning,en, v:j,l Stempl
K.

paa~y

b e væge sig først til venstre og dernæst til Bremseafslut-

ningsst~llingen,

indtil

T r'ykk~t

og man kan saaledes trinvis forøge

Br~msekraften

i Bremsecylindepen er lig Trykket i Hjælpeluftbehøl-

deren. Dette nøJeete

Br€mse~ryk

kan

81\S88

opnaas enten trinvis,

som ovenfar beslcrevet, el le r paa een Gang ved a t formindske
2

Trykket i Hovedluftbeholderen hØjst 1,5 kg/cm. At lukke al Luft
ud af Hovedledningen - altsaa fermindske Tryk]\.et i Hovedluftbehelderen til Atmosfæretrykket - vil 1!retyde Spild af I.uft, hvorfer det kun lll:ør ske i nØdstilfælde.
Skal Bremsen løses, føres Stemplet fra I; remseafslutningsstillingen c. til Fylde- og Løsestillingen aj Løsningen af Bl'em-

direkte

sen kan ikke foregaa trinvis, idet man i saa Fald skulde kunne
gaB

tilbage til Bremseafslutningsstillingen C., hvilket

er umuligt, uden at passere Bremsestillingen b.
Hvis man umiddelbart efter en LØsning af Bremsen paany indleder en ny Bremsning, er man udsat for at

H~ ~lpeluftbeholderen

ikke har naaet at blive fyldt, medens Styreventilen stod i Løseog Fyldestillingen ( Fig. a.), idet Fyldningen gennem den snævre
Kanal n. sker betydelig .la ngsorn:nere end Tømningen af Bremsecylinderen, og den nye Bremsning vil i saa Fald ske med reduceret Tryk,
og ved gentagne Løsninger og Bremsninger hurtigt efter hinanden,
vil Bremsekraften kunne synke til en ganske utilstrækkelig Større;lse.
--.. -'----.__--

-_

rretervognes
særlige
Udrustning.
..
.. _-- ..-. __
..

.. ~---,----

_-._-----~

Paa Plan II er vist Arrangement paa en

;~ otcrvC'gn

( Li tra

HL) •
1.

K.omprEl~~r.§.!l,

der trækkes direkte af Mote,ren og sammenpresser

Luften.
2. ~ndsugningsfil~~ filtrerer den Luft Kompressoren indsuger.

3.

~~~~~~kir~~

begrænser Lufttrykket i Hovedluftbeholderen og

tjener samtidig som Olieudskiller og

~o ntraventil.

4. a.og 4. b. Hcvedluftbeholderne.
- .._---- .... ._,._ . .....-..
5. ~~~~~~ntil tjener til at cmstille Tomgangskifteren, saaledes
-

at Kompressoren, naar Luften i Hovedluftbeholderne er paafyldt
.Tryk, k('mmer til at pumpe til fri Luft uden l'lO dtryk.

6.

IS.ontr~~!:.i~

tjener til at hindre, at Luften fra den anden

Hovedluftbeholder strs mmer tilbage til den fØrste Hovedluftbeholder.

6.

7!

~i~!.<~rhed~v~~~

hindrer, at Trykket i Hcvedluftbeholderen

bliver for stort, hvis Tomgangskifteren svigter.
8.

Redukti~nsv~~til~n

reducerer den Lufts Tryk der ta ges fra Ho ·

vedluftbeholderen~

9. Overst.rømningsventil hindrer, at den tuf t, der bruges til,
' -- ~- -' - ~ "-

_ _

o

•

F1Øjtning og Sanding tages direkte fra Hcvedluftbehclderen e
10.

K!~jt~l~f tbeh o lder.

ll.

~~~seq~linder.

12. StØvfanger.
....~----

13.

~)
(

.

gspærrin5~hane •

14. Stfreventib

15.

Hj~;tp~~1:!f!.be~older.

16.

Udl~g~i~g~~entil.

(
)

henhører til den alm.
Vognudrustning.

~
{
~

17. Drosselhanen tjener t1.1 at r-egulere Lufttilførslen til
Sandkasser+le.
18. Underdel af Sandkasse.
.- ---.-.--~

~

19.

FØrerkont~lven
---_.
__ ---- -- - -t-iler.
-.........

20.

~N~ø_db~r_e~~~~ventil..

22.

~dhane
b -' ,

23.

FØrery'~ntil.

. ..

. . .

til Sandstrøer.

~_.----.._~_~

24. _.._._.
Dobbeltmanometer.
____ u--._>6
25. Fløjte.
samt de fornødne Ledflinger, hvoraf særlig freIllhæves:
Hovedledningen, s em gaar gennem hele T.get ..

Fødelednine;en.l. der gaaI' fra Hevedluf t behc lder til FltI'erventilern(
~kte

Brem~e-

of.!_L0 seledn±.~, der forbinder' Bremsecylinderen me(

FØrerventilen.
26.

Lyddæmper~U!.

Beskri velse
------- _._K c mEre~~...!&:.

~f

de .. en~~Dele paa

M2!Q!:v~!!.

Indsugningsfil tret.

Paa Plan III er vist Kompress.ren l og Indsugningsfiltre 1
2. Kompres Roren har 3 Stempler - 2 mindre a. og l

8t ~, rre

b., der

v

ved en Krumtap c. bevæges op og ned.
I Kompressorens Topdæksel r. er indbygget Indsugningsventilerne d. og Trykventilerne e. Medens der til den stcre Cylinder findes 2 Indsugnings- og 2 Trykventiler, findes der t il de
smaa Cylindre kun l af hver. Kompressoren trækkes af Benzinmc torens Mellemaksel.
Vi r'kemaa den e r' f øl g ende: Naar f.Eks. Stemplet b. b e væges neda d, vi l Luft t rykket i Cylinderrummet ovenover Stempl et
blive mind re end Atmesfærens TrYk, og Trykventilen e. vil l ukke
sig

og Indsugningsventilerne d. aabne sig. Derved vil Atmt\s-

færens Luft blive suget gennem Indsugningsfiltret eg gennem
Indsugningsventilerne til Rummet over Stemplet.
Naar Stemplet derpaa bevæges epad,vil Luften ever Stemplet blive sammenpresset, hvorved Indsugningsventilerne d. vil
lukke sig. Nasr Trykket

~ver

Stemplet er blevet større end

Medtrykket i Trykluf t. ledningen, vil Trykventilerne c. a9.bne si g ,
og de n bP.mrr.enr ressede Luft vil strømme over i Hovedluftbeheldere~.t.~

! n~ s u gnin g sfiltret

i de t

L u~ t e~

tjener til at rense Lurten f e r støv,

e fter at have passeret de viste smaa Huller forne-

den i Fil t ret gaar videre ind i Filtret, hveri ligger Tvist

elle~

Krølhaar, der tilbageholder det Støv m.v. der eventuelt findes
i Luften.
Paa Plan IVer vist Arrangement af Temgangskifter, Maksimalven ~ il

m.v.

T ()mgangskifl~r~n
~;' I'y~clu f t en

( .3 L er vist i Snit, og Virkemaaden er føl gende :
fra Kompresseren k ommer ind i Cylinderen a.

og passA r er gennem de vi s te smaa Huller, eg naar Trykket 1 Hevedluftbe hcljeren endnu ikke har naaet sit fulde Tryk,ga9.r den
vi dere gen nem f o rskellige Kamre ind unde r Kontrlaventi len b. l Øf-

.

ter denne c g samles i Hovedluf t behc lderen. Naar Trykket i Hovedluftb ehol deren har naae t sit Maks i mum t vil Stemp let c. bl i ve l øftet ,
le r n e

cg
j

Luften vil nu pas s ere den l Øftede Ven til d. gennem HulCyl i nderen e.

vide~" :;

gennem Sien f. ae; ud i f ri l.uft

ved g.
Den Clie som Luften har indeholdt vil ved at passere de
forslcellige Kamre og lodrette Vægge blive slaaet af paa disse
eg samle sig i

Bu~den

af

T~mgangskifteren,

hverfra den ved en

Ledning fØres tilbage til Kcmpressorens Krumtaphus.
Maksimalven~ilen
---~--. _ - ----

_-

(.. 5 ) er indsat paa en Ledning mellem Hovedluft-

behclderen cg Rummet under Stemplet c. i rremgangskifteren.
Naar Trykket
i Hevedluftbeholderen naar sit Maksimum,lø f ,~

tes Membranen h. fra Ventilsædet, og Luften strømmer videre gennem Ventilen til Tomgangskifteren.
Naar Trykket i

H~vedluftbeh~lderen

igen fnlder, presses

Membranen h. mod Ventilsædet, cg den TrYkluft der findes under
Stemplet c. i Temgangskifteren vil undvige gennem en lille Bering
"i It i :Maksimal ve:ltilens Bundstykke, hverved Ventilen d. vil lukke
Sig, og Kompressoren pum,er nu igen til Hovedluftbeholderen.
Reduktiensventilen 8. har til Opgave at regulere Trykket i Føde-

--------------------~

ledningen og derved i Hovedledningen, Hjælpeluftbeholderen m.v.
og holde dette konstant, uanset at Trykket i Hovedluftbehclderen.
varie I'er.
Idet F1-deledningens

~ryk

virker paa Oversiden af den viste

Membran, er det alt.saa dette sem er afgørende fcr Clm Ventilen
lukker eller aabner. Trykket i Fødeledningen indstilles ved en
passende Spænding af 'l"rykregula t_rens F j edre.
0verstrømningsventilen 9. har til Clpgave at hindre TrykluI"ten i
at strømme til den særlige Fløjte- og Sandluftbeholder, noar Trykket i

Hovedl~ftbeholderen

er faldet under en af Ventilen bestemt

Grænse, eg at tillade at Trykluft.en, naar Trykket i Fll1jte- ,g
Sandluftbeholderen er større end i Hovedluftbeholdel'en, strømmer
tilbage
~g

1'1':\

FIØjte- eg Sandluftbeholderen til Hovedluf'tbeholderen

omvendt at tillade, at

Fl~jte-

I

og Sandluftbeholderen f'yldes,

naar Trykket i Hovedluftbehclderen er passende stcrt.
Virkemaaden fremgear af' Figuren, eg det ses, at det er
H"vedluj'tbeholder~ :ns

":'ryk, der paavirker den viste Hembran, medens

. de t cr ':.'rykket i Flø j te- eg Sandluf'tbeholderen der dir.igerer

Kegleventilen K's Aabning cg Lukning.
FJ.8. n

Endelig er der paa/IV vist Underdelen af Sandkassen.
Sa~"t~e~~~

18..

blæses Sandet

4.

Ved at sende Trykluft gennem Niundstykke t
8.~ R ~ re~

ITl .

o.

Urerven t il~
F ~ I·e r," e !l. t

ilen bes taar af en Underpart, et I'"Iell eif.s tykk t; r <ie r

paa Cvers iden er dannet

s~m

et Gliderspejl med

ler, en Drej eglider ligeledes med forskellige
Kanaler,

~n

forsk e l 1ig~

Kana-

.Gennemb"~ r i rigeI'

Overpart, der lukker over Drejeglideren Ramt e t

og
a~ ta -

geligt FØrerhaandtag.
Paa Plan V er vist det faste cg bevægelige Glide rspejl med
de Gennemberinger r, g Kanaler disse er forsynet med. Til det f a s t eGliderspejl f ø rer 6 Rørledninger, nemlig:

l) til Bremsecylinder gennem den direkte Bremse- cg Løseled- .
ning - jfr. Plan II
2) til Fødeledningen (Hcvedluftbeholderen)
3) til Hcvedledningen

4) til fri Luft
5) til Sandstrøer
6) til Fløjte- og Sandledning,

Paa Planen er

endYider.~

vist FØrerhaandtagets 8 fc .r skellige

stillinger, samt hverledes det faste og det beyægelige Glidersjejl dækker hinanden i de 8 f p rskellige Stillinger af FØrerhaandtaget.
Stilling O: Afslutningsstilling.Al indbyrdes FerbindeIse mellem
de ferskellige Kanaler er afbrudt. - Eneste Stilling
hver Haandtaget kan aftages. StillilliLl-tv: Drifts~msning. Hovedledningen sættes i Forbindelse med fri Luft gennem en lille Aabning i F~rer
bremsehanens Glider, derved formindskes Trykket i
Hftvedledningen, saaledes at samtlige Styreventiler
emstyres og alle Bremser træder i Virksomhed. Bremsningens Stvrrelse afhænger af, hv~rmeget man formindsker ?rykket i Ledningen, inden Haandtaget f øres
tilbage til Stilling O.

10.
Stil~ing

II-tv.: Fuldbremsning. J denne Stilling er ovennævnte
Aabning gjort betydelig større, saaledes at Hevedledningen tømmes meget hurtigt for Luft, og Fuldbremsliing indtræder.

~~ing

III-tv.: NØdbremsning_~ed Sand. I denne Stilling er ovennævnte Aabning gjort endnu større, og samtidig er der
dannet Forbindelse mellem FØdeledningen cg den direkte Ledning til Motorvognens Bremsecylinder, saaledes
at ~rykket i denne yderligere forøges.
Endvidere er Sandsprederen sat i Virksomhed.•

stilling I-th.:Direkte L~sning Den direkte Ledning til Motorvognens Bremsecylinder sættes i Forbindelse med fri Luft.
Ved gentagne BeTægelser fra Stilling' til denne Stilling kan man fermindske Bremsetrykket paa Motorvognen gradvis, medens Bremsetrykkene paa BivognenE
bibehcldes uforandret.
Stilling II-th. :K~restillin~. Hovedledningen er gennem et lille
Hul i Glideren i Forbindelse med F~deledningen for
at erstatte det ~ryktab, der opstaar paa Grund af
smae uundgaaelige Utætheder.
Haandtaget skal altid staa i denne Stilling
under K1 rsel.

--

Stilling III-th.: Hurtig Løsning. Hovedledningen sættes gennem
en stor Aabning i Glideren i Forbindelse med FØdeledningen, saaledes at Styreventilerne straks ~mstyres
til Løsning, og Bremsec:{lindrene tømmes (MstDrv.)gnens
eventuelt kun gennem den direkte Bremseledning); sam:-lidig fyldes Bremseanlæget "p til fuldt '2ryk.
.

Stilling IV-th.:Hurtig L'tsning med Sand. Samme Virkning som i Stilling III-th. Endvidere en Sandstrøapparatet i Virksomhed. Anvendes under Igangsætning og KØrsel paa fedtede Skinner.
' Naar Haandtaget slippes,gaar det af sig selv
tilbage til Stilling III-th.
Førerkontrolventilen, der anvendes i eenmandsbetjente T.g, sætbrems en
ter automatisk Trykluft/
i Virksomhed, dersrm F<,Zireren af en eller
anden Grund bliver ude af Stand til at betjene

Vøgnen.~il

Øjemed er et af de Haandtag, som stadig maa betjenes af
i

dette

F~reren

-

HL- Vognene saaledes Benzinrec;ulerinbshaandtaget, i diesel-elek-

triske

V~gne

K!ltntrol1erhaandtaget - forsynet med en saakaldt lIDØd-

mandsknsplI, der stadig maa heIdes nedtrykket under K(frsla-n.

lI.

Selve Ventilen Plan VII bestaar af et Ventilhus med

"

2 Ventiler c. cg f. Ventilen f. er Udf ormet sem et Stempel, der
lukker fer den stcre Udblæsningsa8.bning i Ventilhusets Bund; Ventilen c. er en Ta llerkenventil, der tjener til Udluftning af Rummet over Ventilstemple-J:. f. Saalænge Føreren har Haanden paa "DØdmandshaandt a ge t

tf

,

saaledes at "Dødmandsknappen" h oldes trykket

ned, vil begge Ventiler være lukleede, idet Luften fra Hovedledningen gennem den snævre Kanal d. trænger ind i Rummet mellem
begge Ventiler

~g

presser disse med deres Sæder.

Derst'ITl Føreren sli:r:,per Haandtaget, vil Knastskiven dreje
sig i den ved Pilen angivne Retning, og Knasten

vil trykke

B.

Spindelen b. ned; Luften over Ventilstemplet f. undviger nu langsemt gennem Kanalen e.; da denne har et større Tværsnit end Kanalen d., synker Trykket paa Cversiden af Ventilen f., hV0rfor denne aabner for Passagen mellem H"vedledningen c'g Udblæsningsledningen, hvilket bevirker, at Bremsen træder i Virksomhed.
B e t j e n i n g e n
~

Forberedelse fØr

Udkørse~

--_ ._-----_ . _-~.-

l. Bremsen

~plades.

Haandtaget sættes paa Førerventilen og stilles i Stilling II eller III th. (KØrestilling eller hurti g Ltsning),Mot~ren

startes, og hele Bremseanlæget pumpes

~p

til fuldt Tryk.

Debbeltmanometret skal da vise:
2

Hevedluftbeholder (rød Viser) 4 - h,5 kg/cm.
Hovedledningen
~ndvidere

(sort Viser) 3,5-5

ses efter, at

~~~~pgskifteren

ledes a t Kompressoren pumper til fri Luft, naar
ren er pumpet op til fuldt Tryk.

a.

Vægtstangs~remsen

b.

Bremseh~~!ldtaget

man

()verb~viser

It

virker, saa-

HC"edluftbeh;~lde

løsnes.
stilles i

Sig r:m, at

neget af J'Ianemet:vene.

~3 tilling (!,
Tryk ~(et

H~t('ren

standses, CJg

ikke falder væsentligt paa

Eventuelle Utætheder· søges især ved Koblingsmund-

12.

stykker cg Kcblingshaner, ved Udblæsningsledningen under
FØrerbremsehanerne og ved Udblæsningsaabningen paa Styreventilerne samt ved Rørsamlingerne.
Mot oren

sta~tes

atter, og Anlæget fyldes ep, hvis

noget af Luften er gaaet tabt (Bremsehaandtag i Stilling
II eller III th.
c.

Der"• .'_ ._frre
0,2
- OJ___
3 atm)
deref
er_
.. _ .'t•. ages
._ '_ _ _ et
- - let
.. _Bremsning
_ _ _ _ .. .. __ (._ •.•.
_ ____
___ .______
.._ ....• t __

_

~ll.Js~B:.f~ig _B~e.ms!ling JStilth_ng

i

I_",,!T...!J, saaledes at Tryl\:ket

Hovedledningen f ormindskes ca. l atm. (sftrt Viser), Brem-

sehaandtaget stilles atter i St illing (.,

~g

man cverb e 1 -:J.. -

ser sig cm, at Manernetrets Visere ikke falder væsen t li gt.
Ved den lette Bremsning skal Bremsen springe an f or
0,2 - 0,3 atm's Trykformindskelse i Ledningen.

Det unders øges, at der ikke foregaar Afstrømning
af Luft fra Udblæsningsrøret under en eventuel anden FØrerventil i Vognens eller i Togets modsatte Ende.
d.

~~.nde!:~ø ~§..t.~_~s_~l<.::dsern~_ligge!:....f.~~m.Qd

Hjulene,

S~~~~~o r ~~estem~lernes V~Q~~~g~ ( skal være

100 - 1110 mm).

e.

Vægtstangsbremsen

inds~~lles

saaledes, at man mærker, at

den lige netop er i Stand til a t stramme -:'rrBKstængerne, naar
Trykluftb!"emsen virker med sit fulde BremsetrYk., hvilket
vil svare ti.l , at Vægtstan,r;:sbremsens Bremsekraft bliver
lige saa stor sem 'l'rykluftbremsens.
f.

~~eh~~r~c!ta~et

sæt te~._ i

Sti.~li1l!L--I.II.._th.

(h~rt~_Lr s=.

ning), hvorefter man overbeviser sig cm:

at

~re1.!!.~~ s templer._I2~.E .g~~~t i.~13.nd

K~ntravægt ene
_._._-_._--'.

at

samt

er i deres
- n e derste
--._----.Stilling
_ -- ---:-- (findes kun
paa Benzin-Motorvogne).
- . - -- ~. -

at Sancis t r øeren virker i begge Yde rstillinger af Bremseha andtaget.

de i Sandkasserne.

13.
Selv i tørt FØre

sk~l

Sandstrøeren prøves hver Dag,

da man derved hindrer, at Sandet suger saa meget af den i
Luften til enhver Tid tilstedeværende Fugtighed til sig,
at Udløbet f orsteppes.
h.

3ignI3.1apparat.~rne p rø !~

Saafremt Vognen eller Teget har 2 FØrerrum, skal

linger, forinden Vegnen betjenes fra dette FØrerrum.

11 PrØver m.v.

f~r

Kørsel.

=="=====-==

==.:-=~=---'*=:=-

}'.y

saa vidt der ikke p aahænges Vegne ud over de V<"gne,

der er prøvede i Remisen, sem feran beskrevet, feretages ikke
yderligere Prøver.
Saafremt der

derim~d

til Hcterv"gnen paa TC"lgets Udgangs-

station ( eller paa Mellemstatien) tilkebles Vogne, meldes det
til Hoterførerne, naar alle Koblingerne fer Hcvedledningen er
samlede, og der f.retages Prøve.
Bremseprøven benævnes efter det Omfang, hvori den udføres,
den store eller den lille Prøve.
Den stere Prøve
afholdes:
_.
.---a) paa Togets U~gangsstation ( paa Strækninger med 1ekaltrafik
efter Distriktets Bestemmelse, dog kun raa Togstammens fØrste
Tur hver Dag) samt
b) paa Stationer, hvor der til den luftbremsede Tcgdel kobles
Vogne med Trykluftbremse eller - ledning.
I begge Tilfælde foretages Prøven kun paa de tilkoblede
Vogne.
Den lille Prøve afholdes:
a) naar Hovedbremseledningen har været adskilt ,
b) naar luftbremsede Vc. gne overgaar umiddelbart fra eet luftbremset Tog til et andet.
Der afhcldes ingen
Vogne bagest i Toget.

Pr~ve,

hvis der kun er frakoblet

Den store Prø'fe sker

_ '

_ _

Saasnart

:iI,"

'~"

Tlaa fØlgende Haade:

"""

Mot()r t~t eren

har modtaget ,Ielding cm, a t Hr:ved-

ledningen er samlet, sættE':,s Førerventilens Haandtag i

L~sestil-

ling, indtil Trykket l Hovedledningen er blevet n,.,rmal t og holder
sig kcnstant, Bremseh aandtaget sæt tes

EU

i KØrestilling, cg Op-

fyldningen meldes i Orden til Vcgn,.,psynsmanden.
Naar Meterførerne ser"at Hovedledningens Tryk falder, paa
Grund af at Vcgnepsynsmanden har aabLet den bageste Koblingshane, sæt tes, Bremsehaand taget i "Driftsbremses tillingen" , ind til
han har medtaget VogncDsynsmandens Melding om, at Bremsen er i
Orden. Saa sæt tes Bremsehaandtaget i Kø re- eller Løsestilling,
og q,et normale Lednings t ryk tilvejebringes at t er.
Ve:g:ao,psynsme.n:ler" skal, naar Met orfø rerne har meldt klar, ved
at gaa fra forreste til bageste luftbFemsede Vogn 'everbevise sig
tm,

at ingen Bremse er fast, f.Eks. fordi Skruebremsen er antrukken,
at de til Bremsen hØrende

Slan ~ er,

Ventiler m.v. er i Orden eg

t ætte.
Derefter aabner ~;n~rr;Y!lsm,grftm den ene af de bageste Keblingshaner, saaledes at en Bremsning indtræder. Naar Ledningstrykket er helt -8p hævet, lukkes Keblingshanen at t er.
V... ~.psynsn~nd,en gaar nu f'ra bagesjte til f::'lrres t e Vegn

~g

ser

efter,
a t alle Bremser er fas t

antr14~~ne,

at alle Bremsestempler har bevæget sig udad eg,
at intet af Bremsestemplernes Va ndring er fer stor.
Resul t a t e t af Ef t ersynet meldes t il
Den

lillELE~

Saa 3nart

M ot erf~reren.

sker p aa f ølgende Maade:

l'1 ot~rfq reren

har medta g et liI elding

ledning en er samlet, fyldes Hnvedleani ngen ep til

~m,

at Hcved-

n ~ rmal

Tryk;

naar Ledning en he ref te r viser si g tæt , melder han ved Haandsignal
t il

V~ g nc p synsmanden,

at

B remsepr~ ve

fra ba g este Va gn s kal

f~re-

t ages.
Denne aabner deref· t er den bag es te Koblingsha ne , saal edes a t

15.
en Bremsning indtræder, hv orefter Hanen lukkes. Naar 110 tcrfØreren
paa l!1anometret har set, at Hcvedledningens Tryk falder, tilvejebringer han atter fuldt Tryk, og Prøven er afsluttet.
Ved den lille

Pr~ ve

finder der altsaa ikke noget Ef ter-

syn af Bremseapparaterne Sted.
Hver der paa en Stati on ikke er ncgen

V.gne~ synsmand

til

stede under Bremseprøverne, skal dennes Del af Arbejde t udf Øres
af Tcgfe reren.
Saafremt der findes mere end eet Førerrum i et

skal

T~g,

.

FØreren forvisse sig em, at der kun findes p aasat Bremsehaandtag paa den Førerventil, S(lm han selv betjener, og at de ltvrige
Bremsehaandt ag hænger p aa deres Plads,cg.selv em der køres med
flere l'1 ot orer,maa kun den forreste FØrerventil betjenes.
III. Kør~~
1. T.I~<!~~ K ø r~e.l. skal Brem~~~aandtagel al t id s~a i

StillinJi __ll-

th. (K(t>restilling ), og Føreren skal have sin Cpmærks("lmhed henvendt p aa, at baade Hovedluftbeholder- og Ledn1ngsmanometer
viser fuldt Tryk.

-----

_._-

Det-er-strengt
at lade Bremsehaandtaget
staa
-------- -forbudt
--- - - ----- ...
L§..!illing III th.,
derved svækkes meget
2.

~~~ning

--~-_

f c !:c!L~!!~~~~el }~tdbr~~?~!y~ fr~Tl"geL
betydeli g~~

foretages under normale

Bremsehaandtaget hen i

Stillin~ 'J

F~rhl"!~

ved at man f ø rer

og derefter langsemt læn-

gere tilvenstre, indtil man h\t' rer en Udblæsning gennem Udblæsningsrø ret fra Førerventilen (Stilling I tv.) og mærker,
at Bremsen træder i Virksomhed, hvr-refter Haandtaget fltr€s

-----

rask tilbage til Stilling.. O•
Denne

I' ,l an ø ~rr'e

kan gentages flere Gange f or a t fcrq ge

Bremsevirkningen , og med no gen (1\velse kan man paa denne Haade
bringe Toget til at s tandse nf jagtigt paa det

~nskede

Sted.

For at ('pnaa en jævn Standsning uden Ryk er det hensi g stmæssigt, umiddelbart

f~rinden

T oget standser helt, at

16.
formindske Bremsetrykket ved hurtig LØsning af Bremsen ( Still ing I I I th).
Den f 0rste Bremsning skal fndt ræde for en

Trykfor~

mindskelse af 0,2 - 0,3 atm., hvorimod de efterfølgende trinvise ForØgelser af Bremsekraften fremkcmmer selv for meget
smaa

Trykf~rmindskelser.

De~~!.:_~pil~_~f

I;-1.:!ft at

f o r~~!ldske 'I:.rykket_:h_I-!~':.~~

ledninge~~~s!..h~~!..Latm!.J al! efter BreI!!s..~stemE~ets__

Slaglængde), da hØjeste Bremsetryk i Bremsecylinderen opnaas
ved denne Trykforminde kalse.
Ha~~~~i~g e n~undtagelsesvis

BreI]!~ehaand ta fS et__~ t ,~j e~ li~ 2,::~r: ,_:h_§' t

(Direkte L;Dsning af

rf,otorv~gnens

til Stilling $, eller hvis dette

været for haard, f ø res
il!iI}fL_ ~ ._ il:!._

Bremse) og derefter tilbage
sk~nnes

at være utilstræk-

keligt, da straks helt over i 3tilling III th. (Hurtig LØs nin,). Man kan da atter f oreta ge en ny Bremsning sem ovenfor
eller efter Omstændighederne benytte Vægtstangsbremsen.
ferbudt
-Det- -er --strengt
- - - - - _ _--..

~lgende

cg

--_ .-

at foretage
hinanden
--- _flere
.- - - - - efter
-----

Bremsninger og LØsninger, da

B~§"~!l

herved udl,!!a ttes

%

l'!!~ _mist~r.}.!~!:red~~e.~ _~.ver rr:.<2.~et!.

3. Hurtig Bremsning.
a.

Benzinrnotc!.Y2.gn~..)~~JZdr;ykls~:r.:kobling 01L'.'f.a~~J:liulsgea:r::.

I Tilfælde af Fare f ø rer man straks Bremsehaandtaget
over i yderste Stilling tv. og haardt mod Anslaget. Samtidig trædes

K~blingen

ud,

~g

Tændingen afbrydes.

Brernsehaandtaget fasth oldes i ovennævn t e St illing,
indtil

V~gnen

er bragt til Standsning, og derefter sættes

Metoren i Frigear.
b.

~el~torvf!lgne

med

elek~ri~ls ~:r:.artJ2.verfør.~~!-

Bremsen betjenes paa samme Ha ade s,-,m anført
under - a -

K~ntrollerhaandtaget

0venf~r

og Brændstofhaandtaget fø-

res til Stilling O.

I Tilfælde af

N~dbremsning

fra Toget forfuolder man sig

som anført ovenfr:-r, dog f t; rst efter at man :rær sikret sig, at
Bremsningen i1<"ke skyldes en feogsprængning, idet man -i saa
Tilfælde maa udvise
eyeptlJel t

Porsigtighed for at undgaa et

f(:rn~den

.aamm~nstød mell~m

q,e t, aq.skil te Togdele.

5. Sanding kan foretages med Trykluft til enhver Tid under
Kørslen ved Betjening af en Fedventil samt tillige, naar
Bremsehaandtaget staar i sine 2 Yderstillinger (Hurtig Løsning og fuld Bremsning ) , ved at Bremsehaandtaget trykkes
hRardt

im~d

det paagældende Anslag.

D!:t Sanding ved Hjælp af Fodventilen medf ø rer et forholdsvis stort Forbrug af Sand, b ø r Fodventilen kun anvendes
til Sanding under Bremsning.
Saavel under IgRngsætning sem under Kø rslen, naar Hjulene er tilbøjelige til at spille paa Skinnerne, bØr Sanding
foretages ved Hjælp af FØrerventilen.

6. Hvis

Eø_~~n_gi v.er

S_ignal Nr.

_2~IBrems"

til

Tcgpers~nalet,

re

skal dette straks betje/ Skrue- og Vægtstangsbremserne i de
efterfØlgende Vngne samt eventuelt trække i Nødbremsen.
Hvis Personalet befinder Sig i et FØrerrum paa en anden Vegn end den, der betjenes af FØreren, skal Vægtstangsbremsen straks sættes fast, og fØrst derefter forsøger man at
bringe Trykluftbremsen i Virksomhed, hvis der endnu er Luft
iHevedledningen (sert Viser), enten ved at man aabner en 1uftklap, eller ved at man sætter Bremsehaandtaget paa og f ø rer
det hen i Stilling II tv. (Fuldbremsning).
Haandtaget maa i dette Tilfælde ikke f øres

~ver

i Stil-

ling III tv. ( Nø dbremsning med Sand ), medmindre Trykket i
Hevedluft~ehclderen
ri01Z.rg~le

(rød Viser) er større end eller lig med det

Tryk i Hovedledningen (sort Viser ), da man ellers

risikerer en Afstrømning af Luft fra Bremsecylinderen til Fødeledningen.

7. FØrer~ _~~~l. a~ti9:. _~~~!..El ~æ..s:~s.!a~gsbr:.e.m~e12 f~s.!,_ .i~c!.~n. .h~I!. for
~r Tcget~-.l2ett~ gæld~_og~a.l!.._,~~I~_2.IE..)~!:in_~12.holde!: ~J)i.1._

Togets umiddelbare Nær h ed.

_ _
o
• __

• _ _ _ _

_

. '_

._

••

•

_ _ __

., P
..L u "

B. Naar
Bremsehaandt aget .._
skal
foretages
---------_._----_
._- aftages,
_ ._.--- - - _.. _
- - en

_-

krafti~_

--

_---

Br
flv.- l;. roef
:,-er--_
r:aandtage
e t-il- Sti
_. ems n ing , -_
..
. .. --.- -t- - f ti r e s-"- t- ilbag
... ..
- lling
._._ --.. ' , " - -

- ~- --

.S:..-2.~L!~.f~ag~~

11an sikrer si g h erved i mod den skadeli g e

In dflydelse~

som eventuel Dødgang i Bremse haandtagets Bevægelse kan have jfr. Afs nit I Fkt. 2 c - , og s amtidig form i nd sker man Trykket
i Hjælpeluftb eholder'ne saa meget, at man er sikker paa at
kunne løse Bremsen ved Betjening af FØrerv en t ilen i
mc d s a tt e

1~ nde,

~og e t s

naar man herf'ra opl a der Bremsen til fuld t r;'ryk -

jfr. Afs ni t I V Pkt. 3 -.

1. Naar Tog et (Ve> gnen ) er anbrag t p aa det Sted, hver det ( den )

skal henstilles, f oretages en haard Bremsning, og naar Luften er t ømt ud af Le dning en, afta g es Bremsehaandtaget, hvoref t er Væg tstA.ngsbremsen s ætte s f a st.
2. Bremsestemple rnes 81a glæng de efters es ( skal være 100 - 150 mm ) .
Da

B remse 3 tem~l e rne s

Slag læng de p aa Vogne med Bremsere-

gulate:r er k on stant ( ca. 125 mm ), b ør de Øvrige Bremser indstilles, fc·rinden Slag længden er naaet op til 150 mme

3. Bremserne udlignes, og Hjælpeluftbehclderne tømmes, ved at man
trækker i Udligningsventilen paa disse.

4. Vand cg Olie udblæses af HQvedluftbeh olderen, ved at man aabnel' Aftapningshanerne paa disse gans ke lidt
l1an maa ikke lukke Hanen

f~r

~t

Øjeblik.

meget op, da man i saa Til-

fælde er udsat f or, at Trykluf t en slaRr igennem uden at ta g e
Vandet og Oli en med.
5. Forinden en -eventue l Frakobling fore t ages, skal begge Ledningshaner lukkes
adskilles

~g

~amti ~~~~,

og f ø rst

dere~

maa Kobling sslang erne

anbringes p aa Slutp laderne.

A t Ild.s kille Slangerne, f Ør Hanerne er lukkede

eg 81an-

gerne derved t li mt for Trykluft, er ferbunden med Fare fer den,
der f ore t a ger Frakobling en.

19.

6. Paa hver Vogn, der henstilles, skal Trykluften
--"'-- - ._-- - tømmes
-.- ._..... _..af'

,-..--

~ g Hj ælpeluf t behclde r, ved at man
-Bremsecylinder,
-- -- -- .--- - - - " " ..........-Ledning
'. -_.. -. - . . ..
..., .... .- . ...-.-

-

--~

trækker LUdlj.. gning~!entiJ:.~~~_denne, og
holdsvis Skruebremsen sæt t es fast.

c

o.

~~g:~~tangs-_heIJ::._

·P!anI.

/VedbremJ'. venlil

~æfe/ujlbeh.

I

P/anff.

;

",r-

24

~ ~23
i'

r',...,

l

@~

o

(NØD)
~

2.4

~

.

20
r'-n.

I
. HI'

).

11'

II

II
II

II

II

=u~

I'

I
. 1-<

6n

--

.

1

4a
~5

'Qj-u1Jl- '

~

~18

~
,

"--

18

=Ik :1r1lt

)

4b

JJP '~

i

f-

17g
17

I~

F==

l1B

"~

~

13
10
-..,
~

11
~

,

l=

I

I

:

=

'

,~

o~

7)

I
II

-j

=

7

lf

I

12.

19
~

l

I

A

\

r

22 i
I

nlL
ff

,/7

.

<;>21.J

.... "

I
IO

,&

t======oI='I===-"

Plan ffI.

-r-. -4"1)---,.'"
\ •r ' - 'J
-')

,

.

_.I
..

~.
. -I l~.

-' .-.---~.-.

--\---,
l

I

- - - - ------..

_.....

JI

~.

.)

r·~·~-·-

__ .&...J

--

'.

--

.,,--.J

r · --/-

..J. /omgangskij"Ter

m.m.

ti }/OY<!'u'/u/lb<!'hO/d<!'/'

ti lIov<!'d'/u//6<!'ho/d'er

d'. Redl./Alionsvenl,l

cl'am::I-

ra.r/e ul/der.

Ff/I

flre "e/iye Ol/d'ers. ~1

hl f7~~- eller Jandledn.
el/e,. h/6d'ekd'n.

~.

~

\

o

Af.slutnin ss/tllins

I lilluyre
flirekle Løsninf

I ti/ven.sfre

.II ItIJ/ens1re

fJri(1s6remsnin.7

. f;ltI!Jremsni/1!l

o

JUliivensfre
#.edbremsnin!! rYJol1d

Plan 1//

O'

,I r

"

23. IirervenJ}l

Plan 1/11
-----~----

(')

~\

,'

.

23. firervenut

